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Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen 
Møtedato: 10.05.2022 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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FRAMTIDENS HELSETJENESTER - UTVIKLING OG FRAMDRIFT 
ORIENTERING 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G00  
Arkivsaksnr.: 21/3031     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
8/22 Tjenesteutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren orienterer om utfordringer med å overholde framdriftsplan for 
Boligsosial plan. 
 
Saksutredning: 
I KST-sak 131/21 ble matrise for framdrift for videre utredninger og planarbeid for 
Framtidens helse- og omsorgstjenester vedtatt. Forutsetningene for denne framdriften ligger 
i tilgang til kompetanse og ressurser. Gjennom 2020 og 2021 har tjenestene vært tungt 
utfordret på grunn av pandemien. I 2022 var forventningen at tilstanden skulle normalisere 
seg, og i løpet av vinteren ble presset på tjenestene mindre ettersom pandemiens 
konsekvenser avtok.  
 
I framdriftsmatrisen var Boligsosial plan ønsket prioritert både fra administrasjonens og 
politisk side. Arbeidsgruppa for dette arbeidet består av ansatte innenfor Helse og familie, 
Bofellesskap og miljøtjeneste, NAV og Bolig og eiendom. I månedsskiftet februar/mars fikk vi 
en utfordring med å bosette et stort antall flyktninger fra det krigsherjede Ukraina i tillegg til 
de vi allerede hadde vedtak om å bosette. Det ble også opprettet akuttmottak på Hornsjø, 
som også påvirker de kommunale tjenestene. Disse oppgavene belaster mange av de 
tjenestene som var tenkt skulle arbeide med boligsosial plan. Slik utsiktene er nå ser ikke 
administrasjonen at det lar seg gjennomføre planarbeidet på kvalitetsmessig vis innenfor 
den ønskede tidsplanen. 
 
Vurdering: 
Boligsosial plan er viktig for å sikre en god utvikling av tjenestene og boligtilbudet for 
innbyggere som er i målgruppa. Administrasjonen ønsker å forankre dette arbeidet godt i de 
tjenestene som er involvert i det praktiske arbeidet. Med den nåværende arbeidssituasjonen 
for mange av de berørte tjenestene ser ikke kommunedirektøren det som hensiktsmessig å 
skynde på arbeidet med planen. Målet var å ha en plan ferdig til sommeren 2022. Det er 
fortsatt ett mål å klare å gjennomføre arbeidet innen utgangen av 2022, slik at eventuelle 
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tiltak kan innarbeides i økonomiplan 2023-2026. Tjenesteutvalget vil holdes oppdatert på 
om dette blir praktisk gjennomførbart gjennom høsten 2022. 
 
Saken sendes kommunestyret som referatsak. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunedirektøren ber Tjenesteutvalget ta orienteringen til orientering. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP 
HØRINGSSVAR ØYER KOMMUNE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X31 &13  
Arkivsaksnr.: 22/1123     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
9/22 Tjenesteutvalget 10.05.2022 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap, JBD 23.2.22 
 
Sammendrag: 
Høringssvar på Justisdepartementets spørsmål om bedre polititjenester og beredskap (i brev 
av 23.2.22) ble utarbeidet i gruppearbeid i kommunestyremøtet 28.4.22. 
Kommunedirektøren ber kommunestyret vedta høringssvar slik det er sammenstilt i dette 
saksframlegget. 
 
Saksutredning: 
Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) ber i brev av 23.2.22 alle kommunene i Norge om 
innspill og råd om hvordan politiet kan gi bedre tjenester til lokalsamfunnet. JBD ber om svar 
på følgende spørsmål: 
 
1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene forebygging, 
beredskap og sivile tjenester de neste årene? 
 
2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og 
tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene? 
 
3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode 
tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og ev. 
andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette? Hvilke 
ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av samarbeidet om å 
sikre innbyggernes trygghet? 
 
4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester? 
-Via et tjenestested i politiet? 
-Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested? 
-Via fysisk oppmøte? 
-Via telefon? 
-Via internett? 
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5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, for 
eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester? 
 
Vurdering: 
Høringssvar i saken er løst gjennom gruppearbeid i kommunestyret 28.4.22, hvor det ble delt 
inn i 5 grupper som tok for seg hvert sitt spørsmål – samt med mulighet til å besvare alle de 
andre spørsmålene. Administrasjonen har sammenstilt besvarelsene i følgende 
oppsummering: 
 
1. Datakriminalitet, familievold, vettlaus kjøring og rus. Det er økt behov for beredskap i 
forbindelse med store utfartshelger og mye folk i området. 
Melde dødsfall/veilede pårørende i forbindelse med dødsfall, dette forsvant under 
politireformen. 
Tapt veiledning i forbindelse med naturkatastrofer slik som flom og erstatning i den 
forbindelse. 
Sivile saker: Forliksrådet ble omorganisert til interkommunal ordning. Øyers deltakere har 
fått en helt annet arbeid der det kreves svært mye av de som er valgt inn i Forliksrådet. Det 
forventes 2 heldagsmøte hver måned, i tillegg til høy arbeidsbelastning til møter ved 
gjennomgang av alle sakene. Medlemmene får møtegodtgjørelser, men får ikke erstattet 
tapt arbeidsfortjeneste.  
 
2. Vi trenger ikke eget lensmannskontor i Øyer, men lokalkunnskapen mangler hos mange i 
politiet. Likevel mener vi dette kan løses like bra med dagens kontor på Lillehammer. 
Forutsetningen er at dette styrkes bemanningsmessig og at de bli synlige i lokalsamfunnet 
både på dag- og nattestid. Tjenestestruktur er grei, men vi er ikke fornøyd med 
bemanningsutviklingen og delvis tjenestetilbudet. Politiet må utvikle seg i takt med 
samfunnsutviklingen og et nytt og mer komplekst kriminalitetsbilde. 
 
3. Kommunen jobber kontinuerlig med å yte gode tjenester til innbyggerne, men ser at 
politiets fravær eller treghet i forbindelse med ulykker og andre hendelser som ikke kan 
forutses setter nye krav til det kommunale tjenestetilbudet som da må kompensere for 
dette. Det er gjennomført en rekke interkommunale ordninger mellom kommunene og flere 
samarbeidsarenaer med fylket. Men rollefordelingen er slik at hovedoppgaven for å sikre 
samfunnet er lagt til politiet – kan de ikke fylle den rollen må hele strukturen gjennomgås på 
nytt og få en mer kommunal forankring ved å overføre ressurser fra staten til kommunene 
innenfor dette området. Det forutsettes da at ressursene overføres samtidig som oppgavene 
overføres. 
Viktig med uformell tilstedeværelse fra politiets side for å bygge tillit mellom politi og 
innbyggere, særlig overfor ungdom. Samarbeid og tilstedeværelse på lag og foreningers 
arrangementer er viktig.  
 
4. Vi mener generelt bør alle kanaler utvikles og styrkes. Terskelen blitt skyhøy for 
muligheten til fysisk kontakt og møte med politiet for veiledning. Tjenestested er mindre 
viktig. Det avgjørende er at politiet er tilstede fysisk for å forebygge, til stede på 
arrangementer og til stede på nett. Det er svært viktig at politiet følger med på 
teknologiutviklingen og helst ligger i forkant. 
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5. Ikke behov for nytt tjenestested, Øyer ligger nær Lillehammer. Det er likevel ønskelig med 
mer synlig tilstedeværelse i kommunen, som forebyggende tiltak.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringssvar på brev fra JBD av 23.2.22 slik det er utformet i 
saksframleggets vurderingsdel. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 


